
D E U T S C H L A N D  

B E S S E R  V E R S T E H E N

من أجل فهم أفضل للحياة في ألمانيا

شناخت بهتر آلمان

-KONRAD-ADENAUER چه کسی است؟  بنياد 

Konrad Adenauer بعد از جنگ جهانی همراه با جمعی بر روی 
قانون اساسی آلمان غربی کار کرد و اولین صدراعظم آلمان غربی بود 
که به صورت دموکراتیک انتخاب شد. ترقی سیاسی و اقتصادی آلمان 

برمی گردد به ایشان.

او برای حاکمیت قانون )در برابر ظلم(، مشارکت سیاسی، صلح 
جهانی و مصالحه با دشمنان دیرین جنگی در اروپا و جهان مبارزه 

کرد.

بنیاد -Konrad-Adenauer کسانی را که برای رسیدن به این 
اهداف تالش می کنند و در زمینه ی سیاست و اجتماع می خواهند 

فعال باشند )برای شادی روح او( را پشتیبانی می کند.

چه امکاناتی در اختيار   KONRAD-ADENAUER بنياد -
پناهندگان قرار می دهد؟  

اگر می خواهید بفهمید که زندگی سیاسی و اجتماعی در آلمان به چه 
صورت است، ما شما را به گردش های اکتشافی کوچک در شهرتان 

دعوت می نماییم. ما همراه با شما پارلمان، روزنامه ها، رادیو 
تلویزیون را دیدار می کنیم، حضور در یک جلسه ی محاکمه یا دیدار 

با نمایندگان احزاب و شرکت ها را فراهم می سازیم.

فرصت هایی در اختیار شما قرار می گیرد تا شما سؤاالتتان را مطرح 
کنید.

در پارلمان شهرتان می توانید یک نشست را از نزدیک تجربه کنید 
و در پایان با نمایندگان پارلمان صحبت نمایید. 

در دفتر روزنامه و یا صدا و سیما می توانید با خبرنگاران در 
رابطه با آزادی رسانه ها گفتگو نمایید.

در یک دادگاه قادر به تماشای یک محاکمه می باشید و می توانید 
تجربه کنید که دادگاه چگونه )قاضی چگونه( انجام کار می کند.

در یک کارخانه می توانید شاهد آن باشید که دنیای کار در آلمان 
چگونه سازمان یافته است.

ما با نمایندگان گروه های دینی در مورد ارتباط دین و دولت در 
آلمان صحبت می نماییم.

کجا می توانيد ما را پيدا کنيد؟

 فرد مسئول محل شما به شما اطالع می رساند که کجا و کی ما اولین
شب دموکراسی در نزدیکی شما را اجرا می کنیم.

در اینترنت هم می توانید ما را به این نشانی پیدا کنید:
www.kas.de/fluechtlinge

هنوز سؤالی است؟ پس با ما با این آدرس ارتباط برقرار کنید)آلمانی/
انگلیسی(:

martin.reuber@kas.de
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WER IST DIE KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG?

Konrad Adenauer erarbeitet nach dem Zweiten 

 Weltkrieg zusammen mit anderen das „Grundgesetz” 

für  Westdeutschland und war anschließend der erste 

demo kratisch gewählte Bundeskanzler der Bundes-

republik Deutschland. Der politische und wirtschaft-

liche Aufstieg des Landes gehen auf ihn zurück. 

Er setzte sich für Freiheit, die Herrschaft des Rechts 

(vor der Macht), für politische Beteiligung, inter-

nationalen  Frieden und die Aussöhnung mit den ehe-

maligen Kriegsfeinden in Europa und weltweit ein.

Im Sinne Adenauers unterstützt die Stiftung Men-

schen, die sich für diese Ziele einsetzen und aktiv  

in Politik und Gesellschaft beteiligen möchten.

WAS DIE KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 

FLÜCHTLINGEN ANBIETET?

Wenn Sie verstehen wollen, wie das politische und 

gesellschaftliche Leben in Deutschland funktioniert, 

laden wir Sie zu kleinen Entdeckungsreisen in Ihrer 

Region ein. 

� Im Parlament Ihrer Stadt/Ihres Landes können  

Sie eine Sitzung miterleben und anschließend mit 

Abgeordneten sprechen. 

� In der Redaktion einer Zeitung, eines Radios oder 

eines TV-Senders können Sie mit Journalisten 

über die Medienfreiheit sprechen. 

� In einem Gericht sehen Sie eine Verhandlung und 

erleben Sie, wie Rechtsprechung funktioniert.

� In einem Unternehmen lernen Sie mehr darüber, 

wie die Arbeitswelt in Deutschland organisiert ist. 

� Wir sprechen mit Vertretern von Glaubensgemein-

schaften über das Verhältnis von Religion und 

Staat in Deutschland. 

� Gemeinsam mit den Ihnen bekannten Ansprech-

partnern stimmen wir die Termine ab. 

WO FINDEN SIE UNS?

Ihre Ansprechpartner teilen Ihnen gerne mit,  

wo und wann wir den ersten Demokratie-Abend 

ganz in Ihrer Nähe durchführen. 

Sie finden uns aber auch im Internet unter 

www.kas.de/fluechtlinge

Noch Fragen? 

Dann schreiben Sie uns (Englisch/Deutsch):

martin.reuber@kas.de

من هي مؤسسة كونراد أديناور ؟

تولَّى كونراد أدیناور بعد الحرب العالمیة الثانیة جنًبا إلى جنب مع نخبة 
ل  أخرى صیاغَة القانون األساسي أللمانیا الغربیة,  لیصبح فیما بعد أوَّ

مستشار منتخب بصورة دیمقراطیة لجمهوریة ألمانیا االتحادیة, ثمَّ 
الشخصیة المنجزة للنهضة السیاسیة و االقتصادیة.

كما كان أیًضا مناًضال من أجل الحریَّة و سیادة القانون قبَل الحكم و 
المشاركة السیاسیة و السالم العالمي, فضاًل عن ذلك فقد سعى للمصالحة 

مع الدوًل المعادیة خالل الحروب السابقة سواء كان في أوروبا أم في 
سائر بلدان العالم.

و على خطى أدیناور تقدم المؤسسة مساعدات لكلِّ الناس الذین یسهرون 
على تحقیق األهداف المذكورة أعاله وعلى المشاركة الفعلیة في الحیاة 

السیاسیة واالجتماعیة.

 ماذا تقدم مؤسسة كونراد أدیناور لالجئین ؟ 
 

إذا أردت أن تفهم كیف تسیر الحیاة السیاسیة واالجتماعیة في ألمانیا 
فنحن ندعوكم لرحلة استكشافیة صغیرة في مدینتكم, تتضمن هذه الرحلة 

األنشطة اآلتیة:

  مشاهدة ما یدور فى جلسات البرلمان و تحدث مع النواب.

  مقابلة صحفیین من مكاتب تابعة لصحیفة أو رادیو أو إذاعة 
تلفزیونیة, والتحدث معهم حول حریة اإلعالم.

  مشاهدة ما یدور فى جلسات المحاكمة في المحكمة و التعرف على 
التنظیم القضائي.

  زیارة شركة للحصول على معلومات حول نظام سوق العمل في 
ألمانیا.

  مقابلة  مع ممثلي جمعیات دینیة و الحوار معهم حول العالقة بین 
الدین و الدولة.

  نقوم معكم بتحدید مواعید مع مسؤولین تعرفونهم لالستفسار حول 
موضوع معین .

كيف يمكنكم الوصول إلينا ؟

في حال إذا ما جرى ترتیب ملتقى أولي مسائي لتعلیم الدیمقراطیة في 
مكان قریب جدا منكم فسیخبركم الموظف المختص بكل سرور.

یمكنكم التواصل معنا على اإلنترنت بزیارة الرابط اآلتي:
www.kas.de/fluechtlinge

لطرح أسئلة أخرى یمكنكم أن تراسلونا باللغة اإلنجلیزیة أو األلمانیة  
عبر البرید اإللكتروني اآلتي:

martin.reuber@kas.de
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